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Uitvoeringsplan Toerisme-Visie 2016-2019 
 

Inleiding 
 
Op 20 april 2016 hebben Provinciale Staten onze kader stellende Toerisme-Visie 2016-2020 
vastgesteld. Ons doel: we willen meer toeristen, die langer blijven en samen ook meer geld uitgeven in 
onze provincie. Wij willen dat de ontwikkeling van het aantal toeristische overnachtingen en het aantal 
banen in de sector de komende periode minimaal gelijke tred houden met het landelijk gemiddelde. 
Kortom, wij willen dat de toeristische potentie van onze provincie beter benut wordt. Om dit te bereiken 
is betrokkenheid van ondernemers cruciaal.  
Wij zetten in de periode 2016 tot en met 2019 in op een sterkere koppeling tussen toerisme en de 
culturele en landschappelijke rijkdom en diversiteit van onze provincie. Wij hanteren een 
driesporenbeleid: versterken toeristische promotie en marketing; investeren in route-ontwikkeling en 
vaarrecreatie; stimuleren en faciliteren ondernemerschap. De drie sporen hangen nauw met elkaar 
samen. 
Alle activiteiten die wij de komende jaren vanuit ons toerismebeleid (laten) uitvoeren of ondersteunen 
hebben een duidelijke relatie met één of meer van de drie sporen. In deze notitie staat concreet 
uitgewerkt hoe we de komende jaren uitvoering gaan geven aan ons toerismebeleid. Dat doen wij per 
beleidsspoor. Ook geven wij een toelichting op zaken die wij gaan uitvoeren, die niet direct onder een 
specifiek beleidsspoor vallen.  
Het voorliggend uitvoeringsplan is een uitnodiging aan toeristisch-recreatieve ondernemers en 
culturele en landschappelijke organisaties, om arrangementen en producten te ontwikkelen die 
bijdragen aan het verzilveren van de toeristische potentie van onze prachtige provincie. We willen 
ondernemers daarin nadrukkelijk ondersteunen en faciliteren, onder meer via netwerkvorming, 
voorlichting en bestaande financiële middelen. 

Spoor 1. Versterken promotie en marketing 
 
Wij geven Marketing Groningen opdracht om uitvoering te geven aan zogenaamde ‘reguliere’ 
promotie- en marketingactiviteiten. Daartoe schrijft Marketing Groningen een projectplan voor de 
periode 2017 tot en met 2019, op basis waarvan wij per jaar opdracht zullen verlenen. De ‘reguliere’ 
promotie- en marketingactiviteiten betreffen: 

• Online: doorontwikkeling van de website www.toerisme.groningen.nl met diverse 
onderliggende thematische en regionale websites, doorontwikkeling route app;  

• de inzet van sociale media;  

• het beheer en verdere ontwikkeling van Uit Groningen; 

• jaarlijks samenstellen van een toeristisch magazine;  

• werven van vrije publiciteit;  

• advisering en coördinering richting ondernemers en regionale promotieorganisaties, meer dan 
in de afgelopen periode; 

• de ontwikkeling van arrangementen die aansluiten bij de promotie- en marketingstrategie en 
daaraan gekoppelde themaroutes, samen met toeristisch-recreatieve ondernemers;  

• stimulering participatie van ondernemers in promotie- en marketingproducten.  
 
Daarnaast financieren wij samen met de Economic Board Groningen en Groningen Promotie een 
nieuwe, meerjarige toeristische promotie- en marketingcampagne van Marketing Groningen. 
Belangrijkste doel van de campagne is het verbeteren van het toeristisch imago van de provincie 
Groningen. De campagne wordt uitgevoerd in de periode 2017 tot en met 2020. De campagne zal zich 
vooral richten op de binnenlandse markt, maar daarnaast worden doelgroepen in de belangrijkste 
(potentiële) herkomstgebieden in het buitenland benaderd, vooral ook gericht op de overloop van 
buitenlandse toeristen in Amsterdam.  
Met de campagne wordt meer inhoud gegeven aan de slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’. De 
presentatie van de G7

1
 en daaruit voortvloeiende verhaallijnen staan daarbij centraal. Verhaallijnen 

verbinden de Groningse landschappen met cultuur en bieden daarmee per definitie kansen voor 

                                                      
1
 Zeven redenen om de provincie Groningen te bezoeken: Lauwersmeergebied, Werelderfgoed Waddenzee, de Borgen, de 

Kerken, de Wierden, Bourtange en stad Groningen. 
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(thema)route ontwikkeling. In de voorbereiding van de campagne worden de verhaallijnen – 
vooralsnog tien stuks – verder uitgewerkt, mede op basis van input van externen. Ondernemers 
worden uitgedaagd om op de verhaallijnen toeristisch-recreatieve arrangementen te ontwikkelen. 
Alleen die verhaallijnen waar ondernemers op aanhaken worden onderdeel van de campagne.  
 
Bij de uitvoering van bovengenoemde activiteiten, de reguliere activiteiten en de toeristische promotie- 
en marketingcampagne, betrekt Marketing Groningen ondernemers, De Verhalen van Groningen, het 
Routebureau Groningen, promotie- en marketingorganisaties en culturele en landschappelijke 
instellingen. 
 

Spoor 2. Route-ontwikkeling en vaarrecreatie 
 
Routeontwikkeling 
Wij financieren samen met de Groninger gemeenten activiteiten van het Routebureau Groningen als 
coördinatiepunt van routegebonden recreatie in onze provincie. Het Routebureau Groningen richt zich 
op het beheer van recreatieve routes – waaronder Boerenlandpaden – en op de borging en verhoging 
van de kwaliteit. Zij draagt ook zorg voor een goede digitale ontsluiting van de routes en adviseert 
over de ontwikkeling van nieuwe routes. Bij het ontwikkelen van nieuwe routes werkt het Routebureau 
aan een goede spreiding over de provincie. Dit betreffen de ‘reguliere’ taken van het Routebureau 
Groningen. 
 
Wij gaan samen met de Groningse gemeenten en de Nationaal Coördinator Groningen een extra 
impuls geven aan routegebonden recreatie. Daarvoor voert het Routebureau Groningen het meerjarig 
project ‘Routegebonden recreatie in Groningen’ uit, aanvullend op de reguliere taken. Een 
belangrijk onderdeel van het project is het opstellen van een plan van aanpak voor de ontwikkeling 
van themaroutes, samen met Marketing Groningen en De Verhalen van Groningen. Dit plan van 
aanpak is leidend voor de ontwikkeling en uitrol van themaroutes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afhankelijk van de resultaten en aanbevelingen uit het plan van aanpak van themaroutes, bepalen we 
hoe de daadwerkelijke realisatie van themaroutes plaats gaat vinden. Een deel van de themaroutes 
wordt binnen het project ‘Routegebonden recreatie in Groningen’ ontwikkeld door het Routebureau 
Groningen, in samenwerking met ondernemers, Marketing Groningen, De Verhalen van Groningen en 
culturele en landschappelijke organisaties. Uit het plan van aanpak voor themaroutes moet blijken of 
er ruimte is voor provinciale subsidiëring voor de ontwikkeling van themaroutes door derden. Hiervoor 
reserveren wij budget.  
Plannen en toeristisch-recreatieve producten van ondernemers zijn cruciaal bij de keuze voor te 
ontwikkelen themaroutes. Met andere woorden, wij gaan alleen subsidie verstrekken voor de 
ontwikkeling en uitrol van die themaroutes waar ondernemers op aanhaken. Dan denken wij aan 
ondernemersinvesteringen in producten die een positief effect hebben op de beleving en 
gebruiksgemak van de themaroute. Dat kunnen arrangementen of fysieke investeringen langs de 
route zijn. 
Een tweede belangrijk onderdeel van het project ‘Routegebonden recreatie in Groningen’ is de 
realisering van een provincie dekkend wandelknooppunten netwerk. Andere projectonderdelen zijn de 
realisering van een grote themaroute (Pronkjewailpad), de verbetering van het 
fietsknooppuntennetwerk en de digitale ontsluiting van de toeristisch-recreatieve routes.   
 
Als ondernemers investeren in een themaroute, zijn wij ook bereid om te investeren in 
infrastructurele aankleding en korte ontbrekende infrastructurele schakels ten behoeve van 
deze routes in de vorm van een subsidie. Met ‘infrastructurele aankleding’ bedoelen wij voorzieningen 
als een aanlegsteiger, een toeristisch overstappunt en een rustpunt. In bijlage 2 hebben wij de 

Wat zijn themaroutes?  
Themaroutes zijn beschreven regionale routes voor fietsen, wandelen of varen – al dan niet digitaal en/of fysiek 
bewegwijzerd – langs culturele en landschappelijke bezienswaardigheden, waarbij een specifiek thema centraal staat. 
Dit thema moet aansluiten bij de provinciale toeristische promotie- en marketingstrategie (G7 en verhaallijnen). De 
gebruiker wordt geïnformeerd over culturele en landschappelijke bezienswaardigheden. Themaroutes verbinden 
toeristisch-recreatief interessante plekken met elkaar en nodigen partijen (samenwerkende ondernemers, cultuur- en 
landschapsorganisaties, bewoners) uit tot het ontwikkelen van aanbodgerichte producten, zoals arrangementen. 
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uitgangspunten geformuleerd die wij hanteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor 
infrastructurele aankleding en infrastructurele schakels.  
 
Daarnaast zetten wij in op behoud van de kwaliteit en voorkomen en wegnemen van knelpunten in 
(het Groningse deel van) landelijke fiets-, en wandelroutes. Dit doen wij door, samen met andere 
provincies en het Rijk, de uitvoering van coördinerende taken door de Stichting Landelijk Fietsplatform 
en Stichting Wandelnet te co-financieren.  
 
Vaarrecreatie 
Wij gaan uitvoering geven aan de landelijke Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2015-2020. In 
dat kader spannen wij ons in om het Groningse deel van het bestaande landelijke toervaartnet te 
behouden en te verbeteren. Samen met de andere vaarwegbeheerders in onze provincie, voorkomen 
we nieuwe knelpunten. Wij faciliteren de ontwikkeling van themaroutes en infrastructurele aankleding 
op en nabij onze vaarwegen, zoals hierboven vermeld. Daarnaast financieren wij – samen met de 
andere provincies en het Rijk – de uitvoering van overkoepelende, coördinerende taken door Stichting 
Waterrecreatie Nederland.  
Voor vaarrecreatie blijven wij daarnaast ook de komende jaren informatie- en aanspreekpunt voor 
knelpunten en kansen met betrekking tot de doorontwikkeling van recreatief varen in onze provincie. 
In deze rol zullen wij met name doorverwijzen naar de betrokken instanties. Wij faciliteren een platform 
van betrokken organisaties op het gebied van vaarrecreatie. Voor de vaarrecreant in onze provincie 
blijven wij vooralsnog de brochure ‘Varen in Groningen’ uitbrengen en ook de uitgifte van sleutels voor 
bediening van zelfbedieningsbruggen en –sluizen in de provincie verzorgen. Wij gaan onderzoeken of 
het Routebureau Groningen of een andere partij deze taken van ons kan overnemen. De komende 
jaren blijven wij ook budget beschikbaar stellen voor de bediening van enkele provinciale bruggen 
door derden.  
 

Spoor 3. Ondernemerschap 
 
De komende jaren gaan wij in de uitvoering van ons toerismebeleid, meer dan in de afgelopen 
periode, een koppeling maken met toeristisch-recreatief ondernemerschap. De ontwikkeling van 
toeristisch-recreatieve arrangementen is onderdeel van de reguliere promotie- en marketingtaken 
van Marketing Groningen. Bij de ontwikkeling van dergelijke arrangementen, wordt intensief 
samengewerkt met toeristisch-recreatieve ondernemers en met partijen uit het culturele en 
landschappelijke domein. Ondernemersinvesteringen zijn ook voorwaarde voor provinciale 
subsidiëring van themaroutes en daaraan gekoppelde infrastructurele aankleding en infrastructurele 
schakels (zie spoor 2). 
Wij onderhouden contacten met ondernemers over mogelijkheden die de uitvoering van ons 
toerismebeleid hen kan bieden. Dat doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten 
voor ondernemers en partijen binnen het culturele en landschappelijke domein:  algemene 
netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten voor specifieke doelgroepen. Ook zullen wij  
werkbezoeken brengen aan toeristisch-recreatieve ondernemers. Daarnaast zullen wij hen 
informeren via onze website, social media en de provinciepagina.   
Tevens zijn wij informatie- en aanspreekpunt voor toeristisch-recreatieve ondernemers. Wij 
adviseren toeristisch-recreatieve ondernemers over het gebruik maken van generieke provinciale 
financieringsinstrumenten voor het MKB.  
 

Monitoring en structuurverbetering 
 
Wij zullen de komende jaren zoveel mogelijk anticiperen op kansen en bedreigingen voor de 
uitvoering van ons toerismebeleid. Wij monitoren de ontwikkeling van de toerismesector binnen en 
buiten onze provincie. Jaarlijks stellen wij een rapport met toeristische kerncijfers samen. Ook zullen 
wij opdracht verlenen voor onderzoeken naar het toeristisch imago van de provincie Groningen. 
Wij stellen budget beschikbaar onder de noemer ‘structuurverbetering toerisme’ om nieuwe 
ontwikkelingen, plannen en ideeën te stimuleren en/of uit te werken, die een duidelijke relatie hebben 
met de doelstellingen van het toerismebeleid.  
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 Uitvoering werkzaamheden 
 
Bij de uitvoering van ons toerismebeleid zoeken wij verbindingen met andere provinciale 
beleidsterreinen en financieringsinstrumenten. Ook stemmen wij onze activiteiten af met de activiteiten 
van de Economic Board Groningen, de gebiedsregisseurs Oost-Groningen, gemeenten en andere 
provincies. Daarnaast zullen wij de ontwikkelingen binnen de nationale en Europese politiek blijven 
volgen en we zullen daar, indien gewenst en mogelijk, actie op ondernemen. 
 
Een aantal van de taken en activiteiten die benoemd zijn in deze notitie  wordt uitgevoerd door externe 
partijen (Marketing Groningen, Routebureau Groningen, De Verhalen van Groningen, Stichting 
Landelijk Fietsplatform, Stichting Wandelnet, Stichting Waterrecreatie Nederland). 
 
Onze eigen werkzaamheden betreffen: 
 

• Ten aanzien van taken die in opdracht van ons worden uitgevoerd en ten aanzien van 
subsidieverzoeken: initiëren en begeleiden opstellen projectplan, al dan niet opdracht- c.q. 
subsidieverlening, begeleiden uitvoering, bewaken voortgang, beoordelen (tussentijdse) 
verantwoordingen; 

• Participeren in diverse nationale/regionale gremia (Noordelijk Overleg Toerisme, 
Vrijetijdsnetwerk Provincies, projectgroep landelijke ‘Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 
2015-2020’, landelijke klankbordgroep CVO/CVTO, landelijke werkgroep routestructuren); 

• Overleg en afstemming met de Economic Board Groningen, gebiedsregisseurs Oost-
Groningen, gemeenten, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en het Rijk; 

• Informatie- en aanspreekpunt voor vaarrecreatie in onze provincie; 

• Uitgeven van brochure Varen in Groningen; 

• Uitgifte van sleutels voor zelfbediening van bruggen en sluizen (voor recreatievaart); 

• Organiseren van netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten; 

• Informatie- en aanspreekpunt voor toeristisch-recreatieve ondernemers over provinciaal beleid 
en financieringsinstrumenten, binnen en buiten het toerismebeleid; 

• Organiseren van werkbezoeken van bestuurders aan toeristisch-recreatieve ondernemers; 

• Jaarlijks opstellen rapport toeristische kerncijfers. 

Tot slot 
 
Wij denken met bovengenoemd samenhangend uitvoeringspakket de ontwikkeling van de toeristisch-
recreatieve sector in onze provincie te faciliteren. Echter, het is aan de toeristisch-recreatieve 
ondernemers om de toeristische potentie van onze provincie zo goed mogelijk te benutten.  
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Bijlage 1. Budget 
 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de verschillende budgetten in de provinciale begroting die direct 
ter beschikking staan voor de uitvoering van ons toerismebeleid.  
 
Tabel 1. Budgetten recreatie en toerisme 2016-2019, in € 

 
2016 2017 2018 2019 gem.'16-'19 

1. Recreatie en toerisme 486.623 486.623 486.623 486.623 486.623 

2. Marketing Groningen 393.100 394.300 393.300 306.400 371.750 

3. Recreatieve routestructuren (PLG) 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 

4. Weekendbediening Vaarrecreatie 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 

TOTAAL 1.010.223 1.011.423 1.010.423 923.523 988.898 

 

In onderstaande tabel is de beoogde gemiddelde verdeling van bovengenoemde budgetten over de 
drie beleidssporen opgenomen, onderverdeeld in een aantal deelactiviteiten. Werkende weg kan in de 
loop der jaren een andere verdeling ontstaan. Daarom hebben wij de uitvoering van onze Toerisme-
Visie 2016-2020 in een meerjarig programma gegoten, dat flexibiliteit in deelbudgetten makkelijker 
maakt. Wij verwachten voor de uitvoering van een deel van ondergenoemde activiteiten ook andere 
financieringsbronnen te kunnen aanwenden. 
 

Tabel 2. Raming jaarlijkse gemiddelde verdeling budgetten Recreatie & Toerisme 2016-2019 

 

 
Budget 

Dekking 
budgetnr.  

Spoor 1. Promotie en marketing     

Promotie- en marketingcampagne 
2
   

Reguliere promotie en marketingactiviteiten 450.000 2 + 1 

Imago-onderzoeken 6.000 1 

Totaal spoor 1 456.000   

      

Spoor 2. Route-ontwikkeling en vaarrecreatie     

Beheer, borging en verbetering regionale recreatieve routes (regulier) 85.000 3 + 1 

Project Routegebonden recreatie in Groningen 
3
   

Thema-route ontwikkeling 25.000 1 

Infrastructurele aankleding en schakels  225.000 1 

Coördinatie landelijke recreatieve routes 46.000 3 

Brug- en sluisbediening 40.000 4 + 1 

Totaal spoor 2 421.000   

      

Spoor 3. Ondernemerschap     

Netwerk- en themabijeenkomsten 25.000 1 

Totaal spoor 3 25.000   

      

Overig     

Structuurverbetering toerisme 44.000 1 

Aangegane verplichtingen, monitoring en andere kosten 42.500 1 

Totaal overig 86.500   

TOTAAL 988.500   

                                                      
2
 De meerjarige toeristische promotie- en marketingcampagne wordt geheel gefinancierd met middelen uit budget REP-ZZL, de 

Economic Board Groningen en Groningen Promotie. 
3
 Het meerjarig project ‘Routegebonden recreatie in Groningen’ wordt geheel gefinancierd met middelen uit budget REP-ZZL, 

gemeenten en Kansrijk Groningen. 
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Bijlage 2. Toelichting subsidiëring infrastructurele aankleding en infrastructurele 
schakels themaroutes 
 
Bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor infrastructurele aankleding en schakels hanteren wij, 
naast de algemene provinciale subsidievoorwaarden en de voorwaarde van betrokkenheid van 
ondernemers, de volgende uitgangspunten: 

• Het project is gekoppeld aan een themaroute;  
 
 

 
 
 
 
 
 

• Subsidieaanvragen mogen niet eerder worden ingediend dan een subsidieaanvraag voor een 
themaroute. Indien de provinciale cofinanciering voor de themaroute niet wordt gehonoreerd, 
dan wordt ook de provinciale cofinanciering van de infrastructurele aankleding en/of 
infrastructurele schakels niet gehonoreerd; 

• De provinciale bijdrage is maximaal 50 % van het totale projectvolume, tot een 
maximumbedrag van € 75.000; 

• Het minimumprojectvolume is € 25.000; 

• Realisatie van de projectonderdelen vindt bij voorkeur plaats in de nabijheid van culturele en 
landschappelijke bezienswaardigheden;  

• Het beheer en onderhoud van de infrastructurele aankleding en/of schakels is goed geregeld. 

• Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2019, onder voorbehoud van 
voldoende budget; 

• Indiening van een projectvoorstel betekent niet automatisch honorering. Het College van 
Gedeputeerde Staten beslist per aanvraag om al dan niet bij te dragen – op basis van de 
hierboven genoemde uitgangspunten en op de volgende punten: 

o beschikbaar budget; 
o de mate waarin ondernemers investeren in de daaraan gelieerde themaroute; 
o regionale spreiding van eerder gehonoreerde projecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wat zijn themaroutes?  
Themaroutes zijn beschreven regionale routes voor fietsen, wandelen of varen – al dan niet digitaal en/of 
fysiek bewegwijzerd – langs culturele en landschappelijke bezienswaardigheden, waarbij een specifiek thema 
centraal staat. Dit thema moet aansluiten bij de provinciale toeristische promotie- en marketingstrategie (G7 
en verhaallijnen). De gebruiker wordt geïnformeerd over culturele en landschappelijke bezienswaardigheden. 
Themaroutes verbinden toeristisch-recreatief interessante plekken met elkaar en nodigen partijen 
(samenwerkende ondernemers, cultuur- en landschapsorganisaties, bewoners) uit tot het ontwikkelen van 
aanbodgerichte producten, zoals arrangementen. 


